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Megszületik...
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A vajúdó káosz kilövelte iz
zó méhéböl tündöklő magzatát 
s — megszületett az első csil
lag. A nagy emberek is igy 
jönnek világra. Forró időkben 
megszüli őket a rendkívüli ese
ményekkel megtermékenyitett 
— világtörténelem.

Az első csillagnak testvérei 
lettek s kitűnt közöttük, az üs
tökös. 0,yan messze vándorló 
bolygó, mely már a régiek hite 
szerint is, az ég távolabbi ré
szébe vonul s mig ott időzik 
láthatatlanná lesz.

A nagy emberek között is 
feltűntek, a nagy eseményektől 
majdnem függetlenül, — a 
lángelmék. A szellemnek azok 
a hatalmas üstökösei, kiknek 
csak villámlott az életük . . . 
eltűntek . . . s már nem is 
várjuk őket vissza. Újakat re
mélünk. A már eltűntek a sö
tét éjszakának rövid tartamú 
tüzei voltak. A természetnek 
nem maradandó alkotásai.

Aristoteles szerint gőzök 
emelkednek a levegőbe, ott ösz- 
szetorlódnak, a tüzlég közelsé
ge folytán meggyuladnak, kiég
nek, elszáradnak s ezek az — 
üstökösök, Bár tévedett, de 
tény az, hogy a csillagnak s a 
lángelméknek egyaránt megna
gyobbodott képe sőt szerepe 
az. A sajátos levegő ahol éltek, 
tette őket ismertté, tüzessé, vi
lágítóvá. Természetes sorsuk 
volt tehát a kialvás, Talán az
ért is hívják az elmét, lángnak. 
Nem voltak maradandók, nem
csak azért mert helyükre újak 
jöttek de mert .ami a levegő
ben születik — mint Seneca

figyelte meg — az tartós nem 
lehet."

Közel 2000 év előtt egy egész 
más születési ünnepet ült meg 
az akkori világ. Emberek hite, 
szivüknek vágya nyerte el is
teni ajándékát. Félhomályban, 
szerényen a betlehemi jászoly 
egyszerűen faragott, szalmával 
puhított fája ölelte magához az 
isten fiát. innen a félig elha
gyott akolból csodálatos erővel 
tört fel az igazság s szeretet 
őrök fényessége az őrtállásra, 
útmutatásra kirendelt három 
betlehemi csillag felé s közben 
meglepetésszerűen elárasztja a 
váró, epedő emberiséget kiapad
hatatlan fényességével s füzé
vel.

Egy nagy Gondolat nyert is
teni megszentelést I Emberi tes
testet öltött az Isten, megmu
tatva a világnak: miként kell 
élnie, örülnie, szenvednie a föld 
vándorának az embernek. Pél
dát mutatott: miként ember az 
ember. Miként hirdesse férfia
sán szabadon meggyőződését. 
Igazolta, hogy a lélek az em
ber ura és nem az ösztön, mely 
az állatot hajtja. Bebizonyította: 
bűnt követ el az az ember, a- 
ki embertársában a le'ket seb
zi meg, mert nem törhet a lé
lek a lélek ellen, hiszen bár
hova jutott is az, egyaránt Is
ten lényének kölcsönadott része. 
Igazolta = a szeretet nem más, 
mint az együvétartozó telkek
nek egymáshoz való vonzódása.

Megvetést s undort keltő bűn 
tehát a : lélektiprás I

Ha a krisztusi születés s élet 
hordozta nagy Gondolatot, mely

a természet maradandó örök 
tényezője lett, megtudná érteni 
minden nemzet s minden em
ber, úgy mennyivel szebb és 
emberibb volna az élet.

Sajnos, majdnem kivételesen, 
rendszerint csak a karácsony 
az, mely a romlatlan gyermek- 
lélek örvendezésétől megszégye
nített emberben, feltudja éb
reszteni az isteni Gondolatokat 
az érzés által felfogott legszebb 
formájában.

Ezután az ünnepet követi a 
szürke köznap. Elszáll a gyer
mek öröm. Eltűnik a pirulást 
előidéző ok. Az emberi együtt- 
élésben feltűnik — mint Echardt 
szokta nevezni — a kerékpár 
tipusu ember, aki felfele gör
nyedt, lefelé rugdosó ábrát 
mulat.

Mi magyarok jól ismerjük 
őket'

Előbukkannak az apró kör
zetek hatalmasságai, akiknek 
nagy része nem látja az em
berben az embert. Nem csök
kenti gyarlóságukat az sem ha 
a szabadon rugdosó néha ész
bekap s önmagának bevallani 
kénytelen, hogy a megrugdosott 
nálánál szellemifeg s erkölcsi
leg is magasabban áll. Kéjeleg 
hatalmában, melyet a rosszul 
felfogott s kellően meg nem 
értett közjogositványban talál 
meg. Megkönnyíti eldurvulásu
kat az a perverz köztudat, hogy 
más az egyéni s más a politi
kai becsület. így lesz egyénileg 
sok kifogástalan jellem politi
kailag becsfelenné, mely utóbbi 
erkölcsi csorbulás azonban rend
szerint nem ok arra, hogy ka
szinói kizárást eredményezzen.

Vannak, hála Istennek, sokan 
olyanok is akik a kétféle becsü
let között külömbséget nem 
ismernek. E nagy férfiak harcát

figyelhetjük ma. Fontos az, 
hogy győzzenek, mert nem azt 
mondja a bölcseleti elgondolás, 
hogy az állam fenmaradásának 
alapja a polgárok erkölcsének 
felerésze, hanem a teljes erköl
cse, amelyben benne van a 
politikai erkölcs is.

A győzelem eszközeit keres
ve, ma a harc nálunk közvet
lenül a becsületes s titkos vá
lasztói jogért folyik. A lélektip
rás erkölcstelensége itt szokta 
legjobban kitombolni magát. 
Hiába biztosította a törvény 
szava a szabadvéleménynyilvá- 
nitást, a taposók mégis belegá
zoltak a polgár egyik legszen
tebb jogába.

Reményünk van reá, hogy a 
lélektiprás bűne kipusztul, a 
taposók szemétre kerülnek s a 
jelen karácsony a politikában 
is meghozza az újjászületést. 
A politika alattomos Herode- 
seinek mesterkedése, hogy meg
öljék a választói jogban a „tit
kost" avagy az úgy szerkesz- 
tessék meg, mely mellett a ve- 
zéri kinevezés továbbra is meg- 
maradhat, nem fog sikerre ve
zetni, mert az összes számba- 
vehetö politikai pártok vezetői
nek becsületes szándékát útjá
ban már megállítani nem lehet, 
mert az egész magyar nép er
kölcsi ereje nyomja azt előre, 
így tehát a magyar nép meg
kapja karácsonyi ajándékul 
választójogát, mely a szebb 
magyar jövő fundamentuma, s 
ha sokára is, talán az utolsó 
órákban, de végre a titkos be
csületes választójog is — meg
születik.

□  A városi tisztviselők és nyug
díjasok felemelt illetményeit folyó
sítják már január 1-én. A városi 
czámvavöség már dolgozik „az uj 
iiietményjegyzéken.

K arácsonyi és ú jév i vásárlásainá l

BLUMENFELD JEWÖFIAI
divatüzleteit feltétlenül keresse fel. Nagy választék, olcsó árak

A karácsonyi Vásár tartania alatt mindennemű szöveteket, flaneleket, selym eket, divatcikkeket
l e s z á l l í t o t t  á r b a n  á r u s í t u n k

Takarékossági fogok bevásárló helye!
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B a ro ss  Gábor beszám olóján
Halta államtitkár és Baross képviseld a 
kormány és a parlament tevékenységé

ről beszéltek

Sok remény — kevés teljesítmény
Vasárnap délelőtt lél 12 óra

kor a vároai azinházban mondotta 
beszámolóját Baross Gábor ország- 
gyillési képviselő-

A beizámoló gyűlést parnói 
Molnár Béla, az egységes párt ke
rületi elnöke nyitotta meg, aki
miután bejelentette, hogy dr. Tóth 
Alajos lemondott a párt városi 
elnökségéről és hogy az uj elnök 
dr. Szentgyörgyi Zoltán, köszön
tötte a párt tagjait és köszöntötte 
a beszámolón megjelent más part- 
belieket.

Az első szónok Halla Aurél 
kereskedelmi államtitkár volt, aki 
bevezetőben a trianoni határról be
szélt, melyet délelőtt a főispán 
társaságában nézett meg.

Megállapította, hogy sehol az 
országban olyan súllyal nem 
nehezedik a határ a városra, 

mint Sátoraljaújhelyben.

De — mondotta — már nem 
oly reménytelen külpolitikailag a 
helyzet, mint azelőtt, mert már ha
talmat bará'okat nyertünk Olasz
országban ét Németországban.

A gazdasági helyzetről szólva 
dicsérte a Gömböt ét Darányi kor
mány gazdaságpolitikáját. Igaz — 
úgymond — hogy beavatkoztak a 
magángazdaságba, de javiló ten
denciával. Majd r külkereskedelmi 
tárgyalásokról beszélt. A mezőgaz
dasági termelésről szólva kijelen
tette, hogy a termelésnek alkal
mazkodni kell a vevő igényeihez, 
át kell térni a minőségi termelésre.

Az Iparral foglalkozva a nem
zeti önállótiláti alap jelentőségét 
magyarázta, majd bejelentette, hogy

„az ipari minisztérium fontos 
döntvényt eszközölt ki a kir. 

kúriánál.*

A döntvény szerint magántarto
zás fejében az ipar folytatásához 
szükséges eszközöket és gépeket 
lefoglalni nem lehet. Most folyik 
akció, hogy a foglalási tilalmat az 
adótartnzásokra is kilerjesszék.

A közszállitási bajokon csak 
úgy segíthet az iparosság, ha be
kapcsolódik az loszkba. Majd Ba
ross Gábort ajánlotta a választók 
szereleiébe.

Baross Gábor először kü'politi- 
kai kérdésekkel foglalkozott. A bel
politikai kérdésekre áttérve, először 
a titkos választójogról emlékezett 
meg. A titkos választójogtól a po
litikai izgalmak megszűnését várják.

bár ö maga részéről nem 
tulajdonit nagy gyógyiló eiőt 

a titkos választójognak.

Ezután az igazán öizinte beje- 
jelentés után elősorolta a kormány 
valamennyi törvényalkotását külö- 
násen kiemelve a tisztviselők és

nyugdíjasok fizetésemelését. E ki
jelentést követő derültségre sietett 
kijelenteni, hogy ez csak kezdet és 
kérte a tisztviselőket, hogy türel
mesen várják meg, mig többet 
kaphatnak.

Majd miután bejelentette, hogy 
legközelebbi teendők: a hegyköz
ségi törvény, a szesztörvény, a 
házadó reform a házosztályadó 
visszaállításával, sietett leszögezni 
az egységes párt alkotmányhüségét. 
Kijelentette, hogy nincs szükség 
külföldi minták lemásolására, 

mert a Szent Istváni alkotmány 
elég rugalmas ahoz, hogy a 
mai idők szükségszerű köve
telményeit annak keretében 

valósíthassák meg.
Ezekután sorra jelentette be 

képviselői működésének eredmé
nyeit.

A szölöfelujitási kölcsönök visz- 
szafizeresére újabb kedvezményt 
adott a kormány.

Sikerült megállapodni a Magyar 
Olasz Bankkal borlombard folyó
sítása iránt.

Az OTI székházának már rak

ják az alapjait, most aztán 
úgymond —  ügyeskedjen az ipa
rosság, hogy a munkák neki jus
sanak.

Meg van a megfelelő légkör a 
a bankfúziók végleges befejezésére. 
Ha ez meglesz, megtörténhetik a 
kereskedelmi és ipari hitelkeretek 
felemelése. Ha a bankfúzió mégis 
meghiúsulna, más utakat keres a 
hitelkeretnek felemelésére. Beje
lentette, hogy

egy szőnyegipari vállalat léte
sítése küszöbön áll Sátoralja
újhelyben, amely megfelelő 
üzemvitel mellett néhányszáz 
munkáskezet foglalkoztathat.

A Mabi kölcsönök folyósítása 
biztosítva van. A sárospalak-tolcs- 
vai villanytávvezetékre megszavazott 
120000 pengő kölssönhöz a mi
nisztertanács hozzájárulása is meg
van. A folyósítás azonban csak a 
rentabilitás kimutatása után történ
hetik.

A vágóhíd, hűlöház és jéggyár 
létesítésére 130000 pengő kölcsön 
áll rendelkezésre, mihelyst a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank hoz
zájárul a kölcsönnek első helyen 
való bekebelezéséhez.

Miután még egy személyes ügyét 
is elintézte a vármegye egy más 
párthoz tartozó képviselőjével, Mol
nár Béla elnök bezárhatta a gyű
lést.

eltörlését, esetleg mérséklését, Sátor- 
aljeujhelynek üdülő és fürdővárossá 
való kiépítését, állami támogatással 
szálloda építését, a közutak rendbe
hozatalát, az árucsempészés megszün- 
tetétését, az alkalmi határátlépési 
igazolványok kiadásának megszigorí
tását és ipartelepek létesítését kérték.

Halló államtitkár
azzal kezdte beszédét, hogy örül 
lejövetelének, mnrt alkalma volt hal
lani, amit odafent nem hallhatott volna, 
hogy azok az intézkedések, melyekkel 
a kormány éppen a kisiparosok se
gítségét :i •'.'.i, a kivitelben nem 
a minisztérium elgondolásai szerint 
hajtják végre. A közszállitási szabály
zat nüm azt célozza, hogy feltétlenül 
a legolcsóbb ajánlatot kell elfogadni. 
Ha azt látja a hatóság, hogy a leg
olcsóbb árajánlat nem reális, nem is 
szabad azt elfogadnia. A  cél az.hogy- 
a reális ajánlatok közül a legolcsób 
bat fogadják el.

A hilelkérdés megoldható az iok- 
szon keresztül. Elismeri, hogy az 
iparosok érdemesek a segítésre,meri 
a kisipari hiteleket 95 százalékban 
fisszafizették. Megvizsgálja a kifogá-

,* fe&fűU 4ddi& ruaJt .
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sóit munkadijakal, majd meglátja,lehet 
e azon segíteni. A jóléti cipókárának 
kiutalását sürgetni fogja. A kormány 
eltiltotta az aratógépek használatát. 
Az ipar gépesítési folyamatát is las
sítani fogják.

A Gömbös és Darányi kormányok 5 
év alatt többet tettek az iparosság érde
kében. mint az előző kormányok 
50 év alatt.

A vasúti közlekedés javítása ér
dekében májustól uj gyorsvonatán 
állítanak be Sátoraljaújhely—Buda
pest között.

A trianoni bajokon csak az idő 
tud segíteni. Más városoknak 
ugyanilyen bajaik vannak, de 
talán ki lehet találni valamit, 

ami segíthet.
A Tokajhegyaljai borok exportjára 

különöB gondot fordítanak minden 
külkereskedelmi tárgyaláson. A csem
pészetet teljesen megakadályozni 
lehetetlen. Társadalmi bojkottot ajánl 
azok ellen akik csempészárut vesznek.

Az idegenforgalom kérdésében fel
hívja az illetékesek figyelmét. Min
denesetre jó lesz valami atrakciól 
kitalálni, ami vonzza az idegeneket,

A polgármester
is felhívta az államtitkár figyelmét 
a közutak rosszaságára és megemlí
tette, hogy a gr. Károlyi uradalom 
kiadott prospektusában kiemeli,hogy 
a Hidasnémeti felől a kastély szál
lóba vezető utak jobbak, mint Sá
toraljaújhely felől és ezzei eltereli a 
forgalmat Ujhelyből. Kéri, hogy az 
eucharisztikus évre közutakra elői
rányzott állami hitelből a sátoralja
újhelyi átkelési szakaszra államse
gélyt engedélyezenek.

Az államtitkár felhívta a 'polgár- 
mestert, hogy az államsegély iránti 
kérelmét tervekkel és költségvetéssel 
felszerelve azonnal adja be.

Az értekezlet 10 órakor ért véget.

Schell"G áz
O lcsóbban 
S ü t  —  főz

— m int a  pesti fá z
Kapható:

Felaőmagyarországi Vili. Vállalat 
Telefon 14.

3{alla államtitkár
az iparosok és kereskedők értekezletén 
íóindulatot igéd és tanácsot adott

Szombaton este negyed 9 órakor 
ígéretéhez híven megjelent a keres
kedők és iparosok közt Halla Aurél 
kereskedelemügyi államtitkár, hogy 
— amint ő mondotta — meghallgassa 
a helyi kereskedelem és ipar pana
szait és ezek alapján keresse az ulat 
a sérelmek orvoslására.

A panaszok elhangzónak. Az állam
titkár ur elismerte a panaszok jól 
gosságál. Megígérte, hogy jóindulattal 
fogja megvizsgálni a panaszokat. 
Ugyanolyan jóindulattal, amilyenne- 
a kormány viseltetik a kereskedők és 
iparosok iráni.

Végül lanácssal is szolgál! az állam- 
tilkár ur. Tanácsolta, hogy találjon 
ki Sátoraljaújhely valami jó atrakciól, 
ami vonzza az idegeneket és akkor 
mód adódik az idegenforgalom meg- 
leremlésére.

Tehát van már egynéhány ígére
tünk, sőt.tanácscsal is el vagyunk látva.

No de reméljük a legjobbakat,

Az értekezlet.
Fáy Islván főispán nyitotta meg 

az értekezletei. Üdvözölte az állam
titkárt, aki nemcsak hivatali helyisé
gében intézi s kereskedők és iparo
sok ügyeit, hanem felkeresi őkel a 
helyszínen, hogy személyesen győ
ződjék meg azok sérelmeiről, pana
szairól. Felhívta az államtitkár fi. 
gyeimét arra a békében boldog vár
megyére és városra, ahol most min
den gazdasági éle t megállt a trianoni 
határok miatt. Kijelentette, hogy ez a 
vármegye és város speciális gyógyí
tásra szorul és hiszi, hogy Halla 
államtitkár a legmesszebbmenő jóin
dulattal fogja kezelni ezeket a gyógy

módokat. Külön felhívta az állam
titkár figyelmét a vármegye rossz 
közutaira és a város rossz vasúti 
összekötetéseire.

Az iparosok
sérelmeit Poős József ipartestületi 
elnök adla elő. Mindenekelőtt azt 
panaszolta, hogy a kisipar nem tud 
lépést tartani a nagyvállalatokkal. A 
nyersanyag, mire a kisiparos kezébe 
kerül, 15 százalékkal megdrágul, mert 
a kartellvállalatok minden lehetőt 
elkövetnek, hogy a kisipart verseny- 
képtelenné tegyék. A közszállitási 
szabályrendelet előírja, hogy a leg
olcsóbb árajánlatot kell elfogadni, 
miután pedig a kisipar drágábban 
jut a nyersanyaghoz,nem lúd olcsóbb 
lenni a nagyvállalatoknál.

Kifogásolta, hogy a még október 
hónapban leszállított cipők árát mai 
napig nem kapták meg a kisiparosok. 
Kérte, hogy egy állami üdülői épil- 
épilsenek Sátoraljaújhelyben, az ál- 
lainvasuli gépjavitómühelyt bővítsék 
ki és alkalmazzanak benne löbb 
munkást. A dohánygyárban csökkent
sék a gépüzemet és alkalmazzanak 
több munkásnői. Végül sérelmezle, 
hogy inségmunkásokkel végezletnek 
— ezt nem Sátoraljaújhelyre érti — 
olyan munkákat, amelyeket csak 
szakmunkásokkal lehelne végeztetni.

A kereskedők
nevében Vértesi Zsigmond társulati 
elnök üdvözölte az államtitkárt és 
bejelentette, hogy memorandumba 
foglalt kívánságaikat Földes titkár 
fogja felolvasni. A kereskedők me
morandumukban a kövezetvámok
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f f e  { e & j f e e  e í !

Csak egyféle valódi ASPIRIN van: amelyen a 
» iicH fC 'l « -kereszt látható. Utánzatok b á r
honnan erednek, bármilyen nevet viselnek és 
bármibe kerülnek/ sohasem azonosak a  valódi 
ASPIRIN-nel. Az egészsége többet ér Önnek, 
semhogy néhány fillér miatt kockázatot vál
lalhatna és ámíthatná önmagát.

ASPIRIN
T A B L t T T A
c i  a  k a  » «  - k e r a t x l t e l  v a l ó d i

372.000 pengő
államsegélyt kért a polgármester a mis
kolci átkelési szakasz burkolására

— K arácsonyi is te n tis z te le te k  
rendje. Ro m.  kat h.  Karácsony 
első napján reggel 6 órakor pásztor 
mise 8 és 9 órakor szentmise. 10 
órakor szentbeszéd, íél I I és lél 12 
órakor ünnepélyes szentmise. Kará
csony másodnapján a vasárnapi isten
tiszteletek. Karácsony harmadnapján 
reggel 9 órakor ünnepélyes szentmise, 
Gór. ka t h .  Karácsony vigíliáján 
reggel 8 órakor királyi imaórák, 9 
órakor Sz. Basil miséje vecsernyével. 
Éjfélkor nagy esti istentisztelet kenyér
áldással. Karácsony elsőnapján reggel 
fél 9 órakor csendesmise, 10 órakor 
nagymise. 3 órakor vecsernye, másod
napján pedig reggel fél 7 orakor is" 
tentisztelet, fél 9 orakor csendesmise, 
10 órakor nagymise, olajkenet, mig 
harmadnapján pedig a vasárnapi is
tentiszteletek rendje. R e f. Karácsony 
első napján 10 órakor istentisztelet 
Úrvacsora osztással ^prédikáció. Dél
után 3 órakor, valamint másnap d. e. 
10 és d. u. 3 órakor az ünnepi le
gátus prédikál.

— Házasság Blumenfeld Olga 
S átoraljaujheiy és dr. Krausz Jó/.sef 
orvos, Pécs folyó hó 26-án, vasárnap 
I órakor Sátoraljaújhelyben Széchenyi 
tér 6 sz. alatt tartják esküvőjüket. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Menhelyi gyermekek kará 
csonya. A sátoraljaújhelyi Napközi 
otthon vezetősége kedden délután 
rendkívül bensőséges ünnepély kere 
tében dr Fáy István főispán, Baross 
Gábor képviselő és dr. Orbán Kál 
mán polgármester jelenléleben osztotta 
ki karácsonyi ajándékait a szegény és 
menhelyi gyermekek között. Kétszáz- 
husz gyermek kapott jó, meleg téliru
hát, mig 120 gyermek szeretetcsomag 
ajándékban részesült. A gyermekek 
hangulatos kis műsorral köszönték meg 
jóttevőiknek az áldozatkészséget.

Felavatták a Stefánia védöotthonat
Kedden délután rendkívül szépszá 

mu és előkelő közönség jelenlétében 
avatta fel és adta át rendeltetésének 
dr. Fáy István főispán az Országos 
Stefánia Szövetség sátoraijaujhelyi fi
ókjának újonnan épült 30. számú anya 
és csecsemővédő intézetét.

Az ünnepélyes alkalomból Mattya- 
sovszky Kálmán szövetségi elnök üd
vözölte a megjelenteket. Mély hálával 
és köszönettel emlékezett meg Széli 
József belügyminiszterről, mint aki a 
jelentős összegű államkölcsönnel lehe" 
tővé tette ennek az intézetnek a 
megteremtését.

Ez az intézmény — úgymond — 
nyolcvan kilométeres körzetben van 
hivatva szolgálni az anya és csecsemő 
védelmet, mert a vármegye egyetlen 
közegészségét szolgáló intézményében 
az Erzsébet kórházban, nincs külön 
nőgyógyászati osztály. A védöintézet 
országos viszonylatban is legelsők kö
zött van és azt még messze vidékről 
»* számosán felkeresik. A fiókszövet- 
sóg szorgalmas munkával kivan tovább 
haladni a megkezdett ulon, hogy meg
valósíthassa másik nagy célját, a mo
dern konyha megépítését. y

Az általános tetszéssel és elismerés
ül fogadott ünnepi beszéd után a 
belügyminiszter képviseletében dr.Fáy 
István főispán a védőintézetet a kö- 
vetkező szavakkal adta át rendelteté
sének:

''Legyen ez az anya és csecsemő' 
yedőintézet a boldogabb, szebb, jobb 
)°vő biztos záloga."

— Majnem életével fizetett az 
ittasságért. Könnyen végzetessé vál
ható vasúti szerencsétlenség történt 
hétfőn este a Nyíregyháza-—Sátorai- 
jaujhely vusutvonalon. Teljes sebesség
gel robogott a gyorssinautóbuszElága- 
zás es Sárospatak között, midőn a 
vezető észrevette, hogy egyember ül 
a sínek mellett. Azonnal fékezett, de 
a katasztrófa már elkerülhetetlen volt. 
Csizmák Ferenc bodroghalászi lakos 
életveszélyes koponyazuzódást és egyéb 
sérüléseket szenvedett. A ginautó uta
sai között helyett foglaló orvos első
segélyben részesítette a sérültet, akit 
a sinautóbuszon azonnal beszállítottak 
Sátoraljaújhelybe. Itt már várta az 
az Erzsébet közkórház mentőautója.A 
szerencsétlenségért egyébként nem tér. 
hel senkit sem a felelőség.

Halla államtitkárnak a kereskedők 
és iparosokkal tartott értekezletéről 
beszámolva, megemlékeztünk, hogy a 
polgármester által az útburkolásra kért 
államsegély ügyében az államtitkár a 
kérelem azonnali előterjesztését szor
galmazta.

A polgármester a kérelmet még 
kedden elküldötte a kereskedelemügyi 
miniszterhez. A kérelemben hivatkozik 
arra, hogy a város kövezetvám bévé 
teleiből képtelen a háború és idegen 
megszállás alatt teljesen leromlott, 
mintegy két kilométer hosszúságú utat 
újraépíteni.

Emlékébe idézi a memorandum a 
miniszternek, hogy már 1930. évben 
hozzájárult a kereskedelmi kormány a 
miskolc —sátoraljaújhelyi állami út mint
egy két kilométer hosszúságú átkelési 
szakaszának a bemutatott tervek sze

Az ősi vármegyeház közgyűlési 
terme már sok szép, magasztos ün
nepségnek volt színhelye. De olyan 
bensőséges, szívből fakadó, igaz em
beri érzéseket napfényre hozó ünnep
lést talán ez ősi falak sem láttak, mint 
amellyel a vármegye és Sátoraljaújhely 
közönsége ünnepelte gr Széchenyi 
Wolkenstein Ernőnél abból az alka 
lomból, hogy Magyarország Kormány
zója legfelsőbb teljes elismerésben 
részesítette.

A legfelsőbb elismerés hivatalos 
átadás alkalom volt arra, hogy igazi 
nagyságában megnyilvánuljon az a ra
gaszkodó hála, amellyel már régen 
szivébezárta a vármegye és város min
den rendű és rangú lakosa gr Szé
chenyi Wolkenstein Ernőnét, min
denki rajongóan szeretet Mici néni
jét.

A Kormányzó kitüntetése csupán 
külső megnyilvánulása volt a szinte 
határtalan érdemek elismerésének. Az 
igazi, benső elismerés az a mindent 
felülmúló szeletet volt, amely az ün
neplők leikéből fakadt, az a hála, a 
mellyel a megsegítettek tekintenek 
fel gondviselőjükre és az az ezernyi 
imádság, mely naponta ostromolja az 
eget Mici néni örökké tartó boldog 
•ágáért.

*
Az ipartestületi dalárda éneke^után 

Fáy István főispán Szélig belügyminisz
ter megbízásából megnyitva a díszköz
gyűlést, keresetlen szép szavakkal kö
szöntötte a grófnét. Megemlékezett

rinti átépítéséhez. Államsegélyt azon
ban nem adtak az állam akkori nehéz 
pénzügyi helyzetére való hivatkozással. 
De már akkor megígérték, hogy ha az 
állam pénzügyi helyzete javul, nem 
zárkóznak el megfelelő államsegély 
folyósítása elől.

Hivatkozik a polgármester az állam 
háztartás kedvezőbb helyzetére és kéri 
hogy az eucharisztikus évben végre
hajtandó útépítési és fenntartási költ
ségekből az átkelési szakasz újjáépíté
sére 372 000 pengő államsegélyt en
gedélyezzen a miniszter.

Az utat betonba épített kiskockakő 
burkolattal tervezik megépíteni A 
tervek és a költségvetés már készen 
vannak. Ha a miniszter a kért állam
segélyt engedélyezi, nem lenne aka
dálya, hogy az útépítést még a tavaszi 
hónapokban megkezdjék.

arról a hatalmas karitatív munkáról, a 
melynek több mint két évtizeden át 
a grófné volt a lelke, éltetője nemrég 
elhunyt élettársával, az igazi magyar 
úr típusát képviselő gr. Széchenyi 
Wolkenstein Ernővel. Kiemelte, hogy 
az a legfelsőbb kitüntetés, amelyben

a Kormányzó kegye a grófnét része
sítette ő előtte csupán egy asszonynak 
jutott: Tormay Ceciliának. A grófné 
méltóan kapta ezt a kitüntetést, mert 
mindig szem előtt tartotta, hogy a 
rang és vagyon áldozatos életet kö
vetel és áldozatkészségét, jótékonysá
gát nemcsak negatív, de positiv irány
ban is gyakorolta.

Beszéde végén a vármegye háláját 
tolmácsolta, amiért a jótékonyság nagy 
asszonyát a vármegyének, hazánknak, 
ennek a szent zempléni földnek aján
dékozta a Mindenható.

A kitüntetés átadása után dr. Nagy 
Bélánét köszöntötte a főispán, akit a 
Kormányzó elismerésével tüntetett ki 
jótékony munkásságáért.

A város közönsége nevében dr. 
Orbán Kálmán polgármester üdvözölte 
a grófnét gyönyörűen megépített, igaz 
emberi szívből fakadó szavakkal. Majd 
dr. Nagy Bélánét köszöntötte.

A társadalmi és karitatív egyesüle
tek, valamint a régi munkatársak ne
vében özv. dr. Hornyay Béláné üd
vözölte a grófnét könnyekig meghatva 
olyan rajongó, elismerő szavakkal, a 
milyeneket csak a szerető szív, a so
ha el nem múló hála juttathat ajkakra. 
A grófné üdvözlése után ő is köszön
tötte dr. Nagy Bélánét.

Az ipartestületi dalára Lipcsey Ti • 
vadar karnagy vezényletével egy kö
szöntőt énekelt, majd a grófné emel
kedett szólásra, hogy könnyekig meg
hatva mondjon köszönetét kitünteté
séért es azért a meleg, leirhatatlanul 
megható ünneplesért, amelyben kitün
tetése alkalmából részesítették.

Dr. Nagy Béláné köszönő szavai 
után a Hymnus hangjaival ért véget 
a meghatóan szép ünnepség.

Sorlombardot folyósít
majd a JYCagyar Olasz ÍBank íBaross 
képviselő közbenjárására

Beköszöntőnkben megmondottuk 
hogy nem fogunk fukarkodni az elis
merő szavakkal, ha a megye a város 
előbbrevitelét, az ipari, kereskedelmi, 
gazda érdekeket elősegítő szándékot 
látunk.

Szívesen ismerjük el tehát Baross 
Gábor képviselő érdemeit, amikor hirt 
adunk arról, hogy sikerült megálla
podni a Magyar Olasz Bank központi 
igazgatóságával a termelők és keres
kedők borkészleteire folyósítandó lom 
bardkölcsönök ügyében.

A Magyar Olasz Bank cca 3000 
hl. borra hajlandó lombardkölcsönöket 
folyósítani úgy, hogy a bor értékének 
30—60 százalékát folyósítja kölcsön 
képen az eddigi 30 százalék helyett 
a rendes kamatnál jóval előnyösebb 
kamatláb mellett.

A lombardkölcsönök folyósításánál 
a Tokajhegyaljai Bortermelők Pince- 
szövetkezete fog zálogtaitóként szere

pelni. A borkészleteket ugyanis — 
amelyekre lombardkölcsönt folyósíta
nak majd — a Tokajhegyaljai Bor
termelők Pinceszövetkezetének sátor
aljaújhelyi és sárospataki pincéiben 
helyezik majd el, ahol azokat szak
szerűen kezelik majd.

A Pinceszövetkezetnek azok a pin
céi, amelyekben a lombardkölcsönnel 
terhelt borokat zálogként fogják ke
zelni borközraktar jellegűek lesznek 
és igy remélhető, hogy a szakszerűen 
kezelt borokban nagyobb kereslet lesz.

A kölcsönök folyósításának kiviteli 
részleteiről folynak més tárgyalások, 
mihelyt ezekben a részletkérdésekben 
is megállapodnak — ami már nagyon 
rövid idő kérdése — sor kerül a köl
csönök folyósítására.

Hisszük, hogy Baross Gábar kép. 
viselő által megindított ez az akció 
jótékonyan fog hatni a hegyaljai bor
kereskedelemre.

Gr. Széchenyi Wolkenstein Ernőné 
ünneplése

Diszgyülés a vármegyeházán
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H ókusz pókusz

A legutóbbi városi közgyűlésen 
dr. Chudovszky Móric m. kir. udvari 
tanácsos, ny. közkórházi igazgató, 
sebész, ezúttal képviselőtestületi tag
sági minőségben egy teljes órán át 
bizonygatta, hogy milyen borzalmas 
gazdálkodás folyik a városi közmü
veknél. Számot számra halmozott és 
ha mi és mások nem is értettük ezt 
a hatalmas számzsonglőrösködésl, 
bámulattal tekintettünk már akkor is 
városunk e tudásban megközelíthe
tetlen számbüvészére.

Már akkor is. Pedig még nem is 
tudtuk, hogy mi fog itt még kisülni. 
Micsoda korszakalkotó, a számolás 
tudományában eddig még el nem 
ért eredmények fognak még ebből a 
közgyűlési teremből világgá röp
penni.

Nem ludluk. Mégis megtörtént. 
Egy ellenőrizhetetlen pillanatban ki
röppent Chudovszky dr. szájából a 
világraszóló eredmény. Igen, egysze
rűen kiröppent. Mert ilyen világra
szóló eredmény nem szüldhetik böm
bölve, kiáltozás közben. Egy ilyen 
eredmény csak kiröppenhet a szájon 
akkor is csendisen, halkan, ahogyan.

az Chudovszky dr.-nál történt.
Nehány halk szó és mindenki 

ámulva emelte magasra a fejét. No 
nem a Chudovszky dr.-ét. Mindenki 
a sajátját. Mert itt voll. megérkezett 
a nagy eredmény a következőkben : 
„és mindezekből megállapítható, 
hogy a közmüvek vezetősége külön
féle címeken indokolatlanul évi 140 
ezer pengővel drágította meg a víz
termelést."

Évi 140 ezer pengővel. Ugy-enem

A városi mozi vezetősége az ün
nepek alkalmából elsőrendű magyar 
és külföldi filmekkel kedveskedik 
közönségének.

Az ünnep két napján és hétfőn 
Kulinyi Ernő és Rejlő Jenő nagy si
kert aratott magyarnyelvű filmvigjá- 
tékát mutatja be a mozi, amelynek

kis összeg még akkor sem, ha a 
közmüvek mondjuk 3—4 nulltós 
költségvetéssel dolgoznának. Hát 
még akkor, ha megtudjuk, hogy ez 
a hTatlan drágítás ott történt, ahol 
a vízmüvek összes kiadásai az 1936 
évben 115.266 pengő 23 fillért tettek 
ki és 1937. évben 124.855 pengő 
95 fil'érrel vannak előirányozva.

Ezt csinálja valaki Chudovszky dr. 
után. Számtan tanár urak és összes 
számoló művészei és bűvészei a vi
lágnak, ezt utánozzák. Ugy-e, hogy 
nem tudják? Ugy-e, hogy megáll a 
tudományuk ?

A számadás ilyen világra szóló 
eredményére csak egy, egyetlen egy 
ember képes: Chudovszky Móric 
dr. Hogy növessze nagyra Allah a 
szakáilát I

cime „Urilány szobát keres." A bo
nyodalmak hosszú sorát tulajdonké
pen egy sajtó hiba okozza, mert az 
albérleti szobát kínáló hirdetésbe 
Orem ucca 6 helyett, Orem ucca 9. 
áll. Az Ugyvíljelöll felhatalmazás 
nélkül kiadja a szabadságon levő 
főnökének há'ó szobáját egy csinos

egyetemi hallgató nőnek, akit az 
ügyvéd a válóperi tárgyalás után 
feleségül vesz. A  film főszerepeit 
Zilahy Irén, Kabos Gyula és Somló 
István, a többi szerepeket pedig 
Lengyel Gizi, Mthályffy, Salamon és 
Fő'dényi játszák.

Kedden és szerdán „Uj csillag 
született" című angol nyelvű színes 
filmdráma van műsoron. Egész se
reg sztárra ismerünk rá a filmben 
és igen könnyen meg lehet állapi, 
tani, hogy egy-egy szereplő mögött 
melyik világhiresség rejtőzik. A mese 
arról szól, hogy az iszákos filmszínész 
felfedez egy kis színésznőt és sztárt 
csinál belőle. Amint a-, uj csillag 
felfelé tör, Ugyanúgy süllyed ő le
felé. A fi m meglepően finom. A 
címszerepet Jattét Gaynor alakítja 
partnere Frederick Marcit.

—  Bűnjel a rv e re s  a törvényszéken.
A helybeli törvényszék a folyó évben 
lefoglalt és elkobzott bűnjelek ár
verésének határnapját 1937 évi de
cember hő 31 napjának reggel 9 
órájára tűzte ki.

A kiadásért felelőt: 
V A J D A  J Ó Z S E F

Laptulajdonos :
Londesmonn M. és Torso

Készült:® Vajda-könyvnyomdaban 
Sátoraljaújhely.

Válóper majd házasság
egg albérleti szoba miatt

Karácsonyi és újévi
V A J D A
könyvesboltban

Szépirodalmi
újdonságai!

Széchenyi: Alaszkában 20- 
Földi Mihály: A viszony 5.40 
Zsigray: Erzsébet királyné 6- 
Mann összes novellái 7.20 
Werfel: Halljátok az igét 7.20 
Gáspár: Jézus élete 3.60 
Cronin:Réztábla a kapu alatt 5.60 
Maugham; Örök szolgaság 6.80 
Szabó: Lorántffy Zsuzsanna 6,- 
Milchel: Elfujta a szél 8.- 
Hurst: A nagy kacaj 5.40 
Matolcsy: Csisz-moll 4.- 
Hamsun:Az anyaföld kincse 4.80 
Tormay CecihA fehér barát 5.60 
HarsányhÉs mégis mozog 12- 
Frank Thiers: Csuzima 5.40 
Karácsonyi kotta albumok 6- 
Vicki BaunF Tavaszi vásár 2.- 
Decobra: A szerelem 2 -
Aszlányi; Hét pofon 2-
Nyirő: Jézusfaragó ember 5.60 
Nesbil: Az ism. Abeszinia 9 -  
Márai: Istenek nyomában 5.60 
Perutz: A svéd lovas 3.90 
Prislley: Jóbarátok 6.
West;.Szent Johanna 5.40

M eséshönpeli,
Leporelló hepeshőnyveh.

társasjátékok, 
Karácsonyfa díszeik

L1.50-töl
bőr- 6$ bársoqylptésben
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Új tá rsad a lm i regén yek !
Vaszary Gábor

Vaszary Gábor mestere a könnyed 
és mulatságos elbeszéléseknek. Ez 
a regénye csupa mosolygás és ked
vesség; azt a Parist ismerjük meg 
belőle, amelyről nincs szó útiköny
vekben es ugyanakkor két derék 
magyar íiu hol humoros, hol csüg- 
gesztő sorsát is követhetjük. A 
könyvet maga a szerző illusztrálta 

pompás rajzokkal.
$ra 4 J.egászvászonkötésben 8 J

Matolcsy Andor

Cisz-m oll
Matolcsy Andor a Cisz-moll ke
ringő, lebegő hanghullámain át egy 
nemzedék és egy táj legmélyebb 
értékeit mutatja meg. A fiatal, te
hetséges író új regényét minden 
bizonnyal olyan nagy érdeklődéssel 
fogadja a művelt magyar olvasó- 
közönség, mint eddigi nagysikerű 

műveit.
Jlra 4 J.egészvászonkötósben 6 3“

Megtekinthetők minden köny
vesboltban

i Und
365 napra 365 mese 9.- 
Szép Ernő : Édes 6.50
Ferenczy: A felfedező ásó 5.50 
Dánielnél Erzsébet királyné 2 90 
Ignácz: Anyanyelve magyar 4.50 
Lagerlőf; Csodálatos utazás4.80 
RausometFecskékés fruskák4,80 
Cooper:Vadnyugati könyvek 1,80 
Donászy:Ka!andos regényei 1.8 0 

Csöppike összes kalandjai á 2.- 
Halliburton: Üres zsebbel 4.50 
Ezeregyéjszaka meséi 2.90 
Tutsek: Két lány élete 2.90
Vezey: Diáklányok 2.90

a Féliucat lány 2,90
Fekete: A Koppány aga 4,«
Ferenczy: Évezredek csodái 8. 
Andersen: Nagy meséskönyv 7.- 
Gárdonyi: Az én falum l-II. 5.- 

„ Isten rabjai 5.- 
. Láthatatlan ember 6.
. Egri csillagok f-U. 9 - 

Scnacleton: A déli sarok 4 50 
Munnecke: Hagenbeck 4.50

K is m esés  
k ö n y vek

58 fillértől
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